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CODUL FISCAL
TABEL COMPARATIV pentru TITLUL III - IMPOZIT PE VENIT

  urmare modific�rilor aduse de OUG nr. 102/2013

16Art. 48 alin. (5), lit. g) �i k) se modific� astfel:

 "g) contribu�iile efectuate în numele angaja�ilor la fondurile
de pensii facultative, în conformitate cu legisla�ia în
materie, precum �i cele la schemele de pensii facultative
calificate astfel în conformitate cu legisla�ia privind pensiile
facultative de c�tre Autoritatea de Supraveghere
Financiar�, efectuate c�tre entit��i autorizate, stabilite în
state membre ale Uniunii Europene sau apar�inând
Spa�iului Economic European, în limita echivalentului în lei
a 400 de euro pentru fiecare participant, într-un an fiscal;
.............................................................................................
 
   k) dobânzi aferente împrumuturilor de la persoane fizice
�i juridice, altele decât institu�iile care desf��oar�
activitatea de creditare cu titlu profesional, utilizate în
desf��urarea activit��ii, pe baza contractului încheiat între
p�r�i, în limita nivelului dobânzii de referin�� a B�ncii
Na�ionale a României, pentru împrumuturile în lei, în
vigoare la data restituirii împrumutului, �i, respectiv, nivelul
ratei dobânzii pentru împrumuturile în valut�, prev�zut� la
art. 23 alin. (5) lit. b);" 

Art. 48 -  Reguli generale de stabilire a venitului net
anual din activit��i independente, determinat pe baza
contabilit��ii în partid� simpl�
(5)Urm�toarele cheltuieli sunt deductibile limitat:
......................................................................................
g) contribu�iile efectuate în numele angaja�ilor la
fonduri de pensii facultative, în conformitate cu
legisla�ia în vigoare, în limita echivalentului în lei a
400 euro anual pentru o persoan�;

......................................................................................

k) dobânzi aferente împrumuturilor de la persoane
fizice �i juridice, altele decât institu�iile care
desf��oar� activitatea de creditare cu titlu profesional,
utilizate în desf��urarea activit��ii, pe baza
contractului încheiat între p�r�i, în limita nivelului
dobânzii de referin�� a B�ncii Na�ionale a României;

Art. I
pct.
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18Dup� art. 62, dup� alin.(2^2) se introduce un nou alineat,
alin. (2^2.1), cu urm�torul cuprins:

Art. 62   Stabilirea venitului net anual din cedarea
folosin�ei bunurilor

17Art. 57, alin. (2) se modific� astfel:
    "(2) Impozitul lunar prev�zut la alin. (1) se determin�
astfel:
    a) la locul unde se afl� func�ia de baz�, prin aplicarea
cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca
diferen�� între venitul net din salarii calculat prin
deducerea din venitul brut a contribu�iilor sociale obligatorii
aferente unei luni, datorate potrivit legii, cu respectarea
prevederilor Uniunii Europene sau ale
conven�iilor/acordurilor privind coordonarea sistemelor de
securitate social� în care România este parte, �i
urm�toarele:
    - deducerea personal� acordat� pentru luna respectiv�;
    - cotiza�ia sindical� pl�tit� în luna respectiv�;
  - contribu�iile la fondurile de pensii facultative, în
conformitate cu legisla�ia în materie, la schemele de pensii
facultative calificate astfel în conformitate cu legisla�ia
privind pensiile facultative de c�tre Autoritatea de
Supraveghere Financiar�, efectuate c�tre entit��i
autorizate, stabilite în state membre ale Uniunii Europene
sau apar�inând Spa�iului Economic European, astfel încât
la nivelul anului s� nu se dep��easc� echivalentul în lei a
400 de euro;
    b) pentru veniturile ob�inute în celelalte cazuri, prin
aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate
ca diferen�� între venitul brut �i contribu�iile sociale
obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii, cu
respectarea prevederilor Uniunii Europene sau ale
conven�iilor/acordurilor privind coordonarea sistemelor de
securitate social� în care România este parte, pe fiecare
loc de realizare a acestora;"

Art. 57 Determinarea impozitului pe venitul din salarii
(2) Impozitul lunar prev�zut la alin. (1) se determin�
astfel:
    a) la locul unde se afl� func�ia de baz�, prin
aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul
determinate ca diferen�� între venitul net din salarii,
calculat prin deducerea din venitul brut a contribu�iilor
obligatorii aferente unei luni, �i urm�toarele:
    - deducerea personal� acordat� pentru luna
respectiv�;
    - cotiza�ia sindical� pl�tit� în luna respectiv�;
    - contribu�iile la fondurile de pensii facultative,
astfel încât la nivelul anului s� nu se dep��easc�
echivalentul în lei a 400 euro;
    b) pentru veniturile ob�inute în celelalte cazuri, prin
aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul
determinate ca diferen�� între venitul brut �i
contribu�iile obligatorii pe fiecare loc de realizare a
acestora;
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21Art. 64^1, dup� alin. (3) se introduce un nou alineat, alin.
(3^1), cu urm�torul cuprins:
    "(3^1) Din veniturile realizate anual din categoria venituri
din cedarea folosin�ei bunurilor, indiferent dac�
determinarea venitului net se efectueaz� în sistem real, pe
baza normelor de venit sau prin utilizarea cotelor forfetare
de cheltuieli, se deduc contribu�iile de asigur�ri sociale de

Art.64^1*)  Recalcularea venitului realizat din
cedarea folosin�ei bunurilor
(3) Organul fiscal competent are obliga�ia recalcul�rii
bazei impozabile în vederea acord�rii deductibilit��ii
contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate prev�zut�
la titlul IX^2 - "Contribu�ii sociale obligatorii" �i
determinarea impozitului pe venit anual datorat.

20Art. 62, alin. (3) se modific� astfel:
 "(3) Prin excep�ie de la prevederile alin. (1) �i (2),
contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net din
cedarea folosin�ei bunurilor în sistem real, pe baza datelor
din contabilitatea în partid� simpl�.".

Art. 62
(3) Prin excep�ie de la prevederile alin. (1), (2) �i (2^1)
- (2^5), contribuabilii pot opta pentru determinarea
venitului net din cedarea folosin�ei bunurilor în sistem
real, pe baza datelor din contabilitatea în partid�
simpl�.

19La art. 62, alin. (2^6) se abrog�. Art. 62 
(2^6) În cazul în care opteaz� pentru determinarea
venitului net din arend� în sistem real, contribuabilii
sunt obliga�i s� precizeze în scris, în
contractul/raportul juridic încheiat, la momentul
încheierii acestuia. Modalitatea de impunere aleas�
este aplicabil� pentru toate veniturile realizate în baza
contractului/raportului juridic respectiv.

    "(2^2.1) În cazul în care pre�urile medii ale produselor
agricole, stabilite potrivit prevederilor alin. (2^2), au fost
modificate în cursul anului fiscal de realizare a venitului,
potrivit procedurii de la alin. (2^2) noile pre�uri pentru
evaluarea în lei a veniturilor din arend� exprimate în
natur�, pentru determinarea bazei impozabile, se aplic�
începând cu data de 1 a lunii urm�toare comunic�rii
acestora c�tre direc�iile generale regionale ale finan�elor
publice."    

(2^2) În cazul în care arenda se exprim� în natur�,
evaluarea în lei se va face pe baza pre�urilor medii
ale produselor agricole, stabilite prin hot�râri ale
consiliilor jude�ene �i, respectiv, ale Consiliului
General al Municipiului Bucure�ti, ca urmare a
propunerilor direc�iilor teritoriale de specialitate ale
Ministerului Agriculturii, P�durilor �i Dezvolt�rii
Rurale, hot�râri ce trebuie emise înainte de începerea
anului fiscal. Aceste hot�râri se transmit în cadrul
aceluia�i termen direc�iilor generale ale finan�elor
publice jude�ene �i a municipiului Bucure�ti, pentru a
fi comunicate unit��ilor fiscale din subordine.
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24Art. 73, alin. (3) se abrog�.Art. 73 
(3) Normele de venit corespunzãtoare veniturilor definite la
art. 71 alin. (1) sunt stabilite pentru perioada impozabilã din
anul fiscal 2013 cuprinsã între 1 februarie 2013 ºi pânã la
sfârºitul anului fiscal, potrivit tabelului urmãtor:
 ______________________________________________________________________________
|     Produse vegetale       | Suprafaþa destinatã producþiei | Norma de venit |
|                            | vegetale/cap de animal/familie |    - lei -     |
|                            | de albine                      |                |
|____________________________|________________________________|________________|
| Cereale                    | peste 2 ha                     |            449 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Plante oleaginoase         | peste 2 ha                     |            458 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Cartof                     | peste 2 ha                     |          2.900 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Sfeclã de zahãr            | peste 2 ha                     |            697 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Tutun                      | peste 1 ha                     |          1.060 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Hamei pe rod               | peste 2 ha                     |          1.483 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Legume în câmp             | peste 0,5 ha                   |          2.326 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Legume în spaþii protejate | peste 0,2 ha                   |          5.117 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Leguminoase pentru boabe   | peste 1,5 ha                   |            801 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Pomi pe rod                | peste 1,5 ha                   |          3.800 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Vie pe rod                 | peste 1 ha                     |          1.385 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Arbuºti fructiferi         | peste 1 ha                     |          1.385 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Flori ºi plante            | peste 0,3 ha                   |         11.773 |
| ornamentale                |                                |                |
|____________________________|________________________________|________________|
|         Animale           |                                |                |

23Art. 73, alin. (2) se modific� astfel:
    "(2) Normele de venit se stabilesc pe unitatea de
suprafa�� (ha)/cap de animal/familie de albine pentru
categoriile de produse vegetale �i animalele prev�zute la
art. 72 alin. (2)."

Art. 73 Stabilirea venitului anual din activit��i
agricole pe baz� de norme de venit
    (2) Normele de venit se stabilesc pe unitatea de
suprafa�� (ha)/cap de animal/familie de albine.

22Art. 72, alin. (4) se modific� astfel:
    "(4) În cazul persoanelor fizice/membrilor asocierilor f�r�
personalitate juridic�, cultivarea terenurilor cu plante
furajere graminee �i leguminoase pentru produc�ia de
mas� verde destinate furaj�rii animalelor de�inute de
contribuabilii respectivi pentru care venitul se determin� pe
baza normelor de venit �i a celor prev�zute la art. 72 alin.
(2) nu genereaz� venit impozabil."

Art. 72 Venituri neimpozabile
 (4) Cultivarea terenurilor cu plante furajere graminee
�i leguminoase pentru produc�ia de mas� verde
destinate furaj�rii animalelor pentru care venitul se
determin� pe baza normelor de venit �i a celor
prev�zute la art. 72 alin. (2) nu genereaz� venit
impozabil.

s�n�tate prev�zute la titlul IX^2 datorate pentru anul
fiscal."
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28Art. 82, alin. (3) se modific� astfel:
   "(3) Pl��ile anticipate se efectueaz� în 4 rate egale, pân�
la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, iar
plata impozitului anual se efectueaz� potrivit deciziei de
impunere."

Art. 82 Stabilirea pl��ilor anticipate de impozit
(3) Pl��ile anticipate se efectueaz� în 4 rate egale,
pân� la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare
trimestru. Nu se datoreaz� pl��i anticipate în cazul
contribuabililor care realizeaz� venituri din arendare �i
care au optat pentru determinarea venitului net în
sistem real, plata impozitului anual efectuându-se

27Art. 80, alin. (3) se modific� astfel:
   "(3) Pierderea fiscal� anual� înregistrat� pe fiecare surs�
din activit��i independente, cedarea folosin�ei bunurilor �i
din activit��i agricole, silvicultur� �i piscicultur� se
reporteaz� �i se compenseaz� cu venituri ob�inute din
aceea�i surs� de venit din urm�torii 5 ani fiscali."

Art. 80 Stabilirea venitului net anual impozabil
(3) Pierderea fiscal� anual� înregistrat� pe fiecare
surs� din activit��i independente, cedarea folosin�ei
bunurilor �i din activit��i agricole se reporteaz� �i se
completeaz� cu venituri ob�inute din aceea�i surs� de
venit din urm�torii 5 ani fiscali.

26Art. 75, dup� alin. (1) se introduce un nou alineat,
alin.(1^1), cu urm�torul cuprins:
   "(1^1) Nu sunt venituri impozabile materialele publicitare,
pliantele, mostrele, punctele bonus acordate cu scopul
stimul�rii vânz�rilor."

25Art. 75, alin. (1) se modific� astfel:
   "(1) Veniturile din premii cuprind veniturile din concursuri,
altele decât cele prev�zute la art. 42, precum �i cele din
promovarea produselor/serviciilor ca urmare a practicilor
comerciale."

Art.75 Definirea veniturilor din premii �i din jocuri
de noroc
(1) Veniturile din premii cuprind veniturile din
concursuri, altele decât cele prev�zute la art. 42,
precum �i cele din promovarea produselor/serviciilor
ca urmare a practicilor comerciale, potrivit legii.

|____________________________|________________________________|________________|
| Vaci                       | peste 2 capete                 |            453 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Bivoliþe                   | peste 2 capete                 |            326 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Oi                         | peste 50 capete                |             47 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Capre                      | peste 25 capete                |             47 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Porci pentru îngrãºat      | peste 6 capete                 |             56 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Albine                     | peste 75 familii               |             40 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Pãsãri de curte            | peste 100 capete               |              3 |
|____________________________|________________________________|_________
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30Dup� art. 88 se introduce un nou articol, art. 88^1, cu
urm�torul cuprins:
    "ART. 88^1
    Reguli de stabilire a bazei de calcul a veniturilor
impozabile pentru persoanele fizice rezidente într-un
stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat din
Spa�iul Economic European
    (1) Persoana fizic� rezident� într-un stat membru al
Uniunii Europene sau într-un stat din Spa�iul Economic
European beneficiaz� de acelea�i deduceri ca �i persoana
fizic� rezident� la stabilirea bazei de calcul pentru
veniturile impozabile ob�inute din România. Baza de calcul
se determin� dup� regulile proprii fiec�rei categorii de
venit, în func�ie de natura acestuia, potrivit prezentului titlu.
    (2) Deducerile prev�zute la alin. (1) se acord� în limita
stabilit� prin legisla�ia român� în vigoare pentru persoana
fizic� rezident�, dac� persoana fizic� rezident� într-un stat
membru al Uniunii Europene sau într-un stat din Spa�iul

Art. 88 Venituri ale persoanelor fizice nerezidente
din activit��i dependente

29Dup� art. 84 se introduce un nou articol, art. 84^1, cu
urm�torul cuprins:
    "ART. 84^1
    Termenul scadent al obliga�iei de plat� stabilit� în
urma verific�rilor
    În cazul în care în perioada de prescrip�ie a obliga�iilor
fiscale organele de inspec�ie fiscal� constat� nedepunerea
declara�iei de venit, termenul scadent al obliga�iei de plat�
stabilite în urma verific�rilor este termenul-limit� prev�zut
pentru emiterea deciziilor anuale de impunere stabilit prin
ordin al pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare
Fiscal�."
           Intr� în vigoare la data de 1 ianuarie 2015

Art. 84*)  Stabilirea �i plata impozitului anual
datorat

potrivit deciziei de impunere emise pe baza
declara�iei privind venitul realizat.
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32 La art. 94, alin. (14) se modific� astfel:
"(14) În cazul veniturilor din arendare realizate în anul
2013 pentru care determinarea venitului net anual a fost
efectuat� în sistem real, obliga�iile fiscale sunt cele
prev�zute în legisla�ia în vigoare la data realiz�rii
acestora."

Art.94 Dispozi�ii tranzitorii 
(14) Veniturile din arendare realizate în anul 2011 se
declar� în declara�ia privind venitul realizat care va fi
depus� la organul fiscal competent pân� la data de
25 mai a anului 2012, plata impozitului efectuându-se
pe baza deciziei de impunere anual�. În cazul
contractelor de arendare aflate în derulare la data de
1 ianuarie 2012, contribuabilii care realizeaz� venituri
din arend� sunt obliga�i s� î�i exercite în scris
op�iunea privind modalitatea de impunere aleas�, prin
încheierea unui act adi�ional, înainte de data
efectu�rii primei pl��i, care s� fie înregistrat la organul
fiscal competent în termen de 15 zile de la încheierea
acestuia.

31La art. 90, dup� alin. (2) se introduce un nou alineat, alin.
(2^1), cu urm�torul cuprins:
    "(2^1) Pentru veniturile ob�inute din str�in�tate de
natura celor ob�inute din România �i neimpozabile în
conformitate cu prevederile prezentului titlu se aplic�
acela�i tratament fiscal ca �i pentru cele ob�inute din
România."

Art. 90  Venituri ob�inute din str�in�tate

Economic European prezint� documente justificative �i
dac� acestea nu sunt deduse în statul de reziden�� al
persoanei fizice.
    (3) Prevederile alin. (1) �i (2) nu se aplic� persoanelor
fizice rezidente într-un stat din Spa�iul Economic
European, altul decât un stat membru al Uniunii Europene,
cu care România nu are încheiat un instrument juridic în
baza c�ruia s� se realizeze schimbul de informa�ii."

Material informativ publicat la 09.12.2013
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